
DARLLENWCH
Genesis 45: 1-28

ADNOD 
ALLWEDDOL
Genesis 45: 8

Gofynnwch am 
help i chwilio 

am yr adnod hon.

Stori 3 Maddeuant a Newyddion Da

Pan ddaeth y swyddog o hyd i gwpan arian Joseff yn sach Benjamin, bu’n rhaid i’r
brodyr i gyd fynd yn ôl at Joseff.  Roedd e’n esgus
bod yn grac iawn.  Ymhen tipyn dywedodd na
fyddai’n rhaid i’r un ohonyn nhw farw ond y byddai
Benjamin yn dod yn gaethwas iddo.  Byddai’r lleill yn
cael mynd adref at eu tad.
Pan glywson nhw hyn, roedden nhw’n gofidio’n
ofnadwy ac fe gynigiodd Jwda fynd yn gaethwas yn
lle Benjamin.  Esboniodd Jwda wrth Joseff y byddai
eu tad yn marw o dor calon pe na bai Benjamin yn
dod adref yn ddiogel. 
(Mae’r rhan hon o’r stori yn Genesis 44: 14-34)

■C Tanlinellwch y gair cywir ym mhob brawddeg.

Roedd y cwpan arian yn sach Jwda / Simeon / Benjamin.

Cynigiodd  Reuben / Simeon / Jwda fynd yn gaethwas yn lle Benjamin.

Doedd Benjamin / Joseff / Jwda ddim wedi dweud wrth ei frodyr pwy oedd e.

Ar ôl i Jwda orffen siarad, gallai Joseff weld
yn glir bod ei frodyr wedi newid.  Roedden
nhw’n poeni mwy am ei gilydd ac am eu tad
oedrannus.  Daeth yr amser i ddweud
wrthynt pwy oedd e!  Gofynnodd i bawb
arall adael yr ystafell.

Yna, dywedodd wrth ei frodyr,

““JJoosseeffff
wwyyff  ii””

Lliwiwch y llun a’r llythrennau.

Roedd ei frodyr yn methu credu eu clustiau!
Roedden nhw wedi cael cymaint o sioc fel na
allen nhw siarad.  Roedd Joseff dan deimlad a
dechreuodd grïo, yn enwedig wrth gofleidio
ei frawd, Benjamin.
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Maddeuodd Joseff i’w frodyr am ei werthu flynyddoedd lawer yn ôl.  Yn wir,
dywedodd mai cynllun Duw oedd hynny.  Duw oedd wedi ei anfon i’r Aifft er
mwyn achub bywyd ei deulu pan ddaeth y newyn.  Dyna dda oedd Joseff i feddwl
am y peth fel yna.

■C Llanwch y geiriau sydd ar goll i ddangos beth a ddywedodd Joseff wrthynt.

Duw      chwi       hanfonodd      yma  

“Nid __ _ _ ond _ _ _ a’m _ _ _ _ _ _ _ __   _ _ _.”

Roedd pum mlynedd o’r newyn ar ôl ac fe feddyliodd Joseff am gynllun.
Dywedodd wrth ei frodyr am frysio adref a dweud wrth eu tad bod Joseff wedi
dod yn ddyn pwysig iawn.  Yna, roedden nhw i gyd i fod i ddod yn ôl i’r Aifft.
Addawodd Joseff y byddent yn cael tir mewn rhan o’r Aifft o’r enw Gosen.
Byddai ef yn sicrhau eu bod yn iawn tan ddiwedd y newyn.

■C Ysgrifennwch CYWIR neu ANGHYWIR ar ôl y brawddegau hyn.

Roedd Gosen yn rhan o’r Aifft.  ...............

Byddai’r newyn yn para am dair blynedd arall. ...............

Byddai Jacob a’i deulu cyfan yn dod i’r Aifft. ...............

Felly, roedd Joseff a’i frodyr yn ffrindiau unwaith eto.  Mae Duw eisiau i ni fod yn
ffrindiau ag ef, er ein bod ni wedi pechu yn ei erbyn.  Er mwyn hyn, daeth Iesu
o’r Nefoedd i farw dros ein pechodau ni.  Ydych chi wedi derbyn Iesu yn
Waredwr?  Os ydych chi, mae popeth yn iawn rhyngoch chi a Duw.
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